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Képviselő-testület 2017. május 25- i ülésére
„Felső-Bácskai Emlékpont - dr. Szobonya Zoltán Emlékhely” létrehozására pályázat
benyújtása
Jánoshalma Városi Önkormányzatnak lehetősége nyílt egyedi támogatási kérelmet benyújtani,
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából méltó emléket állítani a
világtörténelmet író hősies 12 napnak, s az azt követő megtorlásnak. Ezért Bányai Gábor
országgyűlési képviselő, és dr. Szobonya Zoltán 1956-os jánoshalmi mártír családjának
támogató hozzáállásával, a településen pályázati keretek között tervezünk létrehozni egy
emlékhelyet „Felső-Bácskai Emlékpont - dr. Szobonya Zoltán Emlékhely” megnevezéssel. Az
emlékhely a régi könyvtár épületében kerülne kialakításra az épület felújításával és a szükséges
szakmai anyagok, berendezések megvásárlásával.
Elképzeléseink szerint az Emlékhely állandó kiállítás keretében az 1948-tól a megtorlásig,
1958-ig terjedő időszak történeti anyagát ölelné fel, tárgyi emlékek és történészi kutató munka
alapján, egyéni sorsok bemutatásával is. Fontosnak tartjuk, hogy vizuális megjelenítésében
illeszkedjen napjaink digitalizált világához, nyelvi és képi környezetéhez. Egyszerre legyen
történelmi értékmegőrző kiállító hely, és ugyanakkor XXI. századi modern eszközökkel segítse
a történelem oktatást. Azt szeretnénk, hogy tegye átélhetővé az ifjúság számára is
nagyszüleink és dédszüleink küzdelmes életét a kiépülő kommunista diktatúra idején, a
kitelepítések, kuláklisták, kulák perek, beszolgáltatások, meghurcoltatások, egyházüldözések
idején. Fontosnak érezzük bemutatni városunk és környékének szerteágazó múltját és azt,
hogy a diktatúra elnyomása milyen károkat okozott az emberek életben, lelkében. Kiemelten a
jánoshalmi forradalom történetét, elődeink hősies helytállását egy demokratikus világ
megteremtésében. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Jánoshalmán, mint a vidéki
forradalom egyszerre tipikus és ugyanakkor különleges példája az egységes fellépés és korát
megelőző politikai program példája nyomán.
Az Emlékhely feladata a megtorlás rettenetének átélhető bemutatása is, a hősök s ezzel együtt
a felelősök, országos, megyei és helyi vezetők szerepének ismertetése a megtorlásban.
Amennyiben pályázatunk sikeres, úgy az Emlékhely megnyitására dr. Szobonya Zoltán
kivégzésének 60. évfordulóján, 2018. évben kerülne sor.
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Az Emlékhely kialakításának költsége előzetes ajánlatok alapján 260.478.699 Ft, amely
összegre támogatási kérelmet nyújtunk be a Közép- és Kelet Európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítványhoz.
Az előterjesztéshez mellékeljük az elkészült pályázati adatlapot és a részletes költségvetést.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
az ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület
elé elfogadásra.
Határozati javaslat
Jánoshalma Város Képviselő-Testülete határozatával támogatja egyedi
támogatási kérelem benyújtását a Közép- és Kelet Európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz, „Felső-Bácskai Emlékpont - dr.
Szobonya Zoltán Emlékhely” létrehozására. Az emlékhely helyszíne:
Jánoshalma, Bajai utca 1 szám alatti régi könyvtárépület.
Felelős: Czeller Zoltán
Fedezet: Határidő: 2017. május 31.

Készítette: Halász-Csiba Renáta
Kelt: Jánoshalma, 2017. május 15.

Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

Malustyik Béla sk.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke
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